En we noemen hem….. Corona!
Hoeveel dit jaar geboren pups zullen deze naam toebedeeld krijgen? Ik ben benieuwd!
Over pups gesproken: is dit nou wèl of is dit nou juist nìet een gunstige tijd om aan een nieuwe pup
te beginnen? Zoals met wel meer zaken het geval is, is ook hier geen éénduidig antwoord op te
geven. Dat ligt namelijk helemaal aan de persoonlijke omstandigheden van de toekomstige
puppyeigenaren en hun eventuele gezin.
Een veel gehoord argument om er in deze tijd niet aan te beginnen is de veronderstelling dat de
uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden (ik schrijf dit stukje terwijl we
nog met zijn allen in de vrijwillige lock-down verkeren), nadelig zouden zijn voor de socialisatie van
de jonge pup. En dit argument wil ik hierbij meteen ontkrachten.
Want wat is socialiseren nou eigenlijk? Socialiseren betekent dat je een pup geleidelijk aan, in zijn
eigen tempo en ook nog eens heel gedoseerd, laat kennismaken met allerlei zaken die hij in zijn
latere leventje nog regelmatig tegen zal komen. Daarbij is het niet de bedoeling de pup te
overrompelen met allerlei overweldigende of zelfs beangstigende prikkels. Het is ook niet de
bedoeling de pup te overstelpen met allerhande, overigens welgemeende, knuffels, aaitjes en
oppakhandelingen door diverse personen die hij op zijn pad tegenkomt. En het is al helemaal niet de
bedoeling de pup midden op een schoolplein van een basisschool te deponeren om hem door
diverse graaiende kinderhandjes te laten betasten. Ook hoeft hij niet met allerlei andere soorten en
maten honden te leren spelen en hij hoeft zelfs geen vriendjes te worden met de levende have op de
kinderboerderij. En zo kan ik nog wel even doorgaan…
Maar wat is socialiseren dan wel? Socialiseren bestaat eigenlijk uit twee belangrijke zaken:
Ten eerste het habitueren. En dat betekent vrij vertaald “aan gewend raken”.
Daarnaast is er het daadwerkelijke socialiseren, wat meer inhoudt het “sociaal leren omgaan met”.
En dit is nou net een heel belangrijk onderscheid. Wat wij dus buiten, op straat, in de stad en op de
kinderboerderij doen is voornamelijk habitueren. De pup hoeft immers geen vriendjes te worden
met auto’s, rollators en schapen. Tenzij u zelf schapen heeft en u graag wilt dat hond en schapen
gezellig met elkaar zullen gaan optrekken. Dan is het een ander verhaal. Maar normaal gesproken
hoeft de pup alleen maar te leren dat al deze zaken bestaan, dat ze hem geen kwaad doen en dat hij
deze dus gewoon rustig voorbij kan lopen. Hij hoeft er niet mee te leren omgaan. In tegendeel! Heb
je zelf geen schapen of geiten, dan leer je de pup er ook geen interacties mee aan te gaan. Je geeft
zelf het goede voorbeeld en loopt er straal aan voorbij. Dat is habitueren!
Socialiseren houdt in dat de pup zich een beetje sociaal leert gedragen in zijn eigen kringetje. Daar
horen vanzelfsprekend alle gezinsleden bij. En eventuele andere huisdieren. Het is fijn wanneer hij
sociaal om kan gaan met de andere hond (-en) uit het gezin. Maar de basis daarvoor heeft hij
eigenlijk al van zijn moeder en nestgenootjes geleerd. Echter, wij zullen, als kersverse puppyeigenaar
de pup daar mogelijk wat verder in moeten begeleiden.
Daarnaast is het fijn wanneer hij leert bezoekers op een vriendelijke maar rustige manier te
bejegenen. Dat hij zich vriendelijk en rustig opstelt wanneer hij zelf mee mag op visite. En dat is het
wel zo’n beetje.
Buiten, op straat, hoeft hij geen vriendjes te worden met iedereen die hij maar tegen komt. Het
enige dat hij daar moet leren is dat het allemaal helemaal oké is. Mensen met baarden, mensen met
hoeden, met zonnebrillen, mensen met wandelstokken, donkere mensen, lichte mensen, rossige

mensen, mensen op skeelers, skateboarden en ga zo maar door. Ze hoeven dus ook niet allemaal aan
hem te zitten. In tegendeel! Laat hem even rustig kijken en loop weer verder. Zonder poespas en
zonder gefriemel. Zo ook met andere honden. Laat hem gerust even waarnemen dat er honden zijn
die waggelen, snurken, wiebelen, loeren, keffen, wegduiken, slijmen, kwijlen, groot zijn, klein zijn,
behaard zijn of juist kaal, etc. etc. Allemaal prima en jullie lopen gewoon weer door.
Zo bezien is de Coronatijd eigenlijk best wel een handige tijd om je pup in huis te halen. Je kunt
immers veel gemakkelijker afstand bewaren tussen jouw pup en de buitenwereld. Iedereen moet
afstand houden, ook tot jouw pup en zo kun je hem op het gemakje op een niet-bedreigende manier
overal kennis mee laten maken. En daarnaast is het simpelweg veel rustiger op straat, waardoor er
gewoon veel minder prikkels tegelijk door de pup verwerkt hoeven te worden.
Zijn er ook nadelen aan deze tijd? Dat ligt helemaal aan de persoonlijke omstandigheden. Het
allerbelangrijkste onderdeel van het hele socialisatieverhaal is namelijk rust, rust en nog eens rust.
Want al die prikkels en indrukken moeten ook weer verwerkt worden! Socialiseren is echt maatwerk
en het gevaar van overdosering ligt altijd op de loer. Met alle socialisatie-afvink-lijstjes die er op het
internet circuleren, zou je bijna de indruk krijgen dat socialiseren een dagtaak is. Maar nee, zeker bij
onze Friese hondjes is het allemaal al gauw te veel van het goede. En dat is dan weer een andere
valkuil. Thuis moeten er echt voldoende rustmomenten voor de pup zijn. Alle indrukken die hij
gedurende een dag opdoet, en dat zijn er zelfs in huis al onnoemelijk veel, moeten tijdens zijn
slaapjes verwerkt worden. Dus kinderen moeten leren de pup ook met rust te kunnen laten. Er moet
een plekje zijn dat helemaal voor hem alleen is en waar hij niet gestoord wordt. En verder kan het
gewoon best heel veel zijn om èn je pup èn je (kleine) kinderen de hele dag door te begeleiden en
ook nog eens een beetje leuk op te voeden! En dan heb ik het nog niet eens over het tijd maken om
regelmatig even wat met de pup één op één te kunnen trainen.
Samenvattend kàn dit dus een zeer gunstige tijd zijn om een pup in huis te halen. Wat socialisatie
betreft is het zelfs een extreem gunstige tijd. Echter, de omstandigheden thuis zijn minstens zo
belangrijk en daar moet ook goed naar gekeken worden. Is er voldoende tijd voor de pup? Zijn er
voldoende rustmomenten in te bouwen? Is er niet teveel hectiek in huis? En is het haalbaar om een
beetje duidelijke dagindeling en ritme in het gezin aan te houden?
En daar wil ik even een bruggetje maken naar onze volwassen Friese viervoetertjes. Want laten we
niet vergeten wat een impact deze Coronacrisis ook op onze trouwe vrienden heeft! Honden hechten
enorm aan controle en voorspelbaarheid. Het wegvallen hiervan kan veel stress en onrust bij de
hond geven. Daarnaast hebben ook volwassen honden voldoende rust en slaap nodig. Nu wij met zijn
allen zo veel thuis zijn is het misschien ook eens goed om te kijken hoe dat voor onze ‘grote jongens
en meiden’ is. Natuurlijk, erg gezellig allemaal! Maar is er nog een beetje duidelijke, voorspelbare
dagindeling? Zijn er nog wel momenten dat de hond zich ook eens even rustig op een stil plekje terug
kan trekken? Of houdt hij de hele dag iedereen angstvallig in de gaten om maar niets te missen van
alle leuke onverwachte acties van de mensen om hem heen? Het klinkt misschien wat vreemd, want
natuurlijk is het fijn voor een hond om al zijn gezinsleden gezellig om hem heen te hebben, maar
toch. Een hond die gewend is om normaal gesproken een paar uurtjes per dag eens even alleen te
worden gelaten, mist nu mogelijk toch echt zijn eigen rustmomentje. Allemaal dingen om eens even
bij stil te staan. De Coronacrisis treft ons allemaal, zelfs onze op het eerste oog zo onverstoorbare
Friese huisgenoten!

